


 

Bezoek de site www.vascogroup.com :

Toegang tot alle documentatie
Meest actuele catalogus en prijslijst
Toegang tot een programma voor beheer van wijnkaarten
Online bestellen mogelijk voor bestaande klanten

Openingsuren : 08.00u - 12.30u & 13.00u - 16.30u - Vrijdag tot 16.00u.

Telefoon en e-mails van onze diensten:

Algemeen:
+32 2 583 57 57
info@vascogroup.com

Bestellingen:
+32 2 583 57 45 
telesales@vascogroup.com

Advies wijnen:
+32 2 583 57 51
gammawine@vascogroup.com

Logistiek:
+32 2 583 57 42
logistic@vascogroup.com

Boekhouding:
+ 32 583 57 72
account@vascogroup.com

Advies Koffie:
+ 32 2 583 50 10
info@masalto.eu

Bio certificatie : BE-Bio -01

Uittreksel van de algemene verkoopsvoorwaarden :
Prijzen geldig behoudens verkocht en zonder verbintenis.
De prijzen, jaargangen en indien toepasselijk de promoties kunnen op elk moment wijzigen.
Foto's niet bindend, packaging kan wijzigen volgens beslissingen van de producteur.
Franco levering uitsluitend in België vanaf 500 € BTW incl.. Voor bestellingen onder dit bedrag zal 25 €
BTW excl. transportvergoeding worden gefactureerd.

Afkortingen :
Mill = Jaartal | Alcool = % Vol. Alcohol | SC = Screwcap |  = Zelfde symbool voor pour Bio,
Biodynamisch of zonder toegevoegde sulfieten. | * = Nooit korting noch promoties op het artikel met
sterretje.

Industrielaan 16-20 - 1740 Ternat (België)
BTW BE 405.299.454 / RPR Bruxelles

Contact : Tel : +32 (0)2 583 57 57   e-mailadres : info@vascogroup.com
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Frankrijk

Bordeaux

Bordeaux & Côtes de Bordeaux

Château les Aublines, Côtes de Bordeaux, Blaye

De oude gemeente Sainte-Luce, verbonden aan Blaye, wordt in verschillende wijn gerelateerde werken daterend van begin negentiende
eeuw vermeld als een van de gemeenten van de Blayais waar de beste wijnen geproduceerd werden. Château Les Aublines is gevestigd op
een gedeelte van het plateau en op de hellingen van dit oude dorp. Het domein beslaat een oppervlakte van 18 ha met rode wijnstokken. De
bodem van de wijngaard bestaat voornamelijk uit klei en kalksteen rustend op een ondergrond van steenachtige mergel en is aangeplant
met cabernet sauvignon (25%) en merlot noir (75%). Dit levert een robuuste en zeer fruitige wijn op die tijdens zijn veroudering aan finesse
wint en een mooi boeket ontwikkelt. De familie Raynaud is reeds sinds 50 jaar eigenaar van Château Les Aublines.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

70094 16 Château les Aublines, Blaye Côtes de Bordeaux 2016 13.5 Rood Karton van 6 x 75 cl. 10+2 July

Het kasteel van Aublines is een 18 ha groot domein dat al 50 jaar toebehoort aan de familie Raynaud. Het is gelegen in
Sainte Luce, in Blaye, bekend om de kwaliteit van gestructureerde en zeer fruitige wijnen. De wijn is samengesteld uit 75%
merlot, aangevuld met 25% cabernet sauvignon en heeft een neus van rijp zwart fruit en veel fraîcheur. In de mond krijgen
we een aanzet van soepele tannines en een lange, zachte finish met een goede balans. Ideaal bij voorgerechten op basis
van charcuterie, wit en rood vlees en kazen.
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Saint-Emilion & Pomerol

Château Tourbadon, Saint-Emilion Grand Cru

François Ouzoulias en zijn familie werken al generaties lang met passie en toewijding in de wijngaard, maar hij was het die besloot om zich
te specialiseren in de biologische landbouw. Deze pionier is een ambassadeur en erkend expert in de regio. De percelen van het kasteel
bevinden zich aan de voet van de heuvel, op een grond van oude klei en zand in de gemeente Saint-Hippolyte op de grens van Saint-Emilion,
ten oosten van Figeac.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

70502 16 Ch Tourbadon, Saint-Emilion Grand Cru Bio 2016 13.5 Rood Karton van 6 x 75 cl. 10+2 July

Alliantie van een opmerkelijk terroir en een toegewijde wijnboer. Het is François Ouzoulias die erin slaagde om het 5,5
hectare grote wijngoed om te schakelen naar biologische productie met als resultaat een uitzonderlijke Grand Cru met
veel souplesse waarvan u zeker zal genieten. Ideaal bij gegrild rundvlees of een lamsrack.
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Bourgogne

Beaujolais-Mâconnais

Domaine Auvigue - Mâconnais

Het domein Auvigue kijkt  uit  op de majestueuze Roche de Solutré in het  hart  van de Mâconnais in het  zuiden van Bourgogne.  De
geschiedenis van dit wijnhuis begon in 1946, gedreven door de charismatische Francis Auvigue. Na hem volgen de generaties elkaar op,
steeds met een aanhoudende passie voor het vak en met de juiste expertise die van jaar tot jaar voor de nodige groei zorgt. In de wijngaard
zijn de interventies minimaal, terwijl er wel een permanente controle is teneinde alles zo nauwkeurig en natuurlijk mogelijk te laten
verlopen. De oogst gebeurt handmatig en de wijn wordt gemaakt deels in Franse eiken vaten. De eerste vinificatie van aparte percelen
gebeurde in de jaren '50 door Francis (de grootvader) om in het bijzonder de typicitiet van het terroir van de wijngaarden tot uiting te laten
komen. Domein Auvigue was eigenlijk een voorloper van de gefragmenteerde vinificatie. Bijna 60 jaar later, wordt deze werkwijze meer dan
ooit  toegepast,  en  kent  mooie  resultaten.  De  wijnen  van  de  broers  Jean  Pierre  en  Michel  Auvigue,  zijn  steeds  puur,  delicaat,
geconcentreerd, met een mooie mineraliteit en een uiting van florale aroma's zoals bijvoorbeeld de Saint-Veran lieu-dit "Les Chênes".

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

77358 19 Saint-Véran, Les Chênes, Domaine Auvigue
Concours des Grands Vins de France de Mâcon � Médaille d'Or 2019 13 Wit Karton van 6 x 75 cl. 10+2 July

De broers Auvigues zijn gepassioneerde experts met veel gevoel voor humor. Deze witte wijn is afkomstig van het perceel
"Les Chênes", gelegen aan de voet van de bekende Solutré rots. Na 5 maanden lagering op eikenhouten vaten, komen de
zachte smaken van brioche tot uiting die typerend zijn voor de klassieke stijl van een cru uit de Bourgogne. Zeer lekker bij
een in lichte saus bereide vis.
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Vallée du Rhône

Vignerons Ardéchois

De Ardèche, omgeven door natuurlijke grenzen tussen de Rhône en de Cevennen, bestaat uit landschappen waar grotten, rivieren, bergen
en pittoreske dorpjes elkaar ontmoeten. De wijnstokken groeien op gemiddelde hoogte tussen een mediterrane hemel en een zeer
gevarieerde bodem op het punt van het geologische leven. Zo zijn de terroirs Gravettes, Grès de Trias en Buis d'Aps in symbiose met hun
eigen druivenrassen; chardonnay, viognier, pinot noir ... Elk druivenras heeft zo zijn eigen terroir. De productie beperkt zich tot 45 hl/ha en
meer bepaald voor de viognierdruif tot 35 hl/ha. Daarnaast draagt de lang bestudeerde vinificatie bij tot de kwaliteit van deze wijn en staan
de wijnboeren in de Ardèche hiermee bovenaan de lijst van wijnproducenten van dit druivenras.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

70418 18 Chardonnay "les Gravettes" IGP d'Ardèche 2018 13 Wit Karton van 6 x 75 cl. 10+2 July

Het grind dat bestaat uit witte stenen die de bodem op de klei- en kalksteenplateaus van de Ardèche ontsluiten, geven de
chardonnaydruif een uitzonderlijk terroir. Deze wijn drukt delicate aroma's van witte bloemen en acacia's uit. Hij smaakt
romig en typeert duidelijk de kenmerken van dit druivenras (amandel, linde, verse boter). De afdronk is lang, fris en
evenwichtig. Uitstekend als aperitief, maar ook lekker bij visgerechten of zachte kazen.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

70420 19 Pinot Noir, Buis d'Aps, IGP d'Ardèche 2019 12.5 Rood Karton van 6 x 75 cl. 10+2 July

Buis d'Aps, een plaats in de gemeente Alba la Romaine, heeft een terroir van klei en kalk, op hellingen waar pinot noir
perfect gedijt. Deze elegante wijn met aroma's van rijp fruit en kruidige toetsen, smaakt zijdezacht en zijn tannine is licht
houtachtig. Hij past goed bij charcuterie en koude buffetten, maar ook bij vlees en kaas.
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Ogier, Châteauneuf-du-Pape (sinds 1859)

Ogier is een beroemd wijnhuis in de Rhônevallei, dat sinds 1859 gevestigd is in Châteauneuf-du-Pape. Dit wijndomein heeft een breed scala
aan appellatiewijnen, van een eenvoudige Côtes du Rhône, tot de meest prestigieuze wijn van de zuidelijke Rhônevallei, een Châteauneuf-
du-Pape. Elk van deze wijnen wordt gekenmerkt door een stijl en een onberispelijke typiciteit. De ervaring en de verdieping van kennis van
de druivenrassen, de bodem en het terroir, bepalen de stijl van vinificatie en rijping die geschikt is voor elke wijn. Deze metamorfose vindt
plaats in zijn eeuwenoude kelders waar houten vaten, kuipen, kleine, conische en betonnen vaten door elkaar liggen... een bezoek aan het
dorp Châteauneuf-du-Pape is verrassend.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

70494 20 Rasteau Bio "Les Combes", Ogier 2020 14.5 Rood Karton van 6 x 75 cl. 10+2 July

De appellatie strekt zich uit over de gemeenten Rasteau, Sablet en Cairanne, waar de meeste naar het zuiden gerichte
grenache-druiven door de Combes tegen de Mistral worden beschermd. Een van de beste terroirs in de Rhône voor
grenache noir. Stoverij, stoofpot van rundvlees met olijven, wild.
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Languedoc-Roussillon

Terre Dieu, IGP d'Oc

Deze wijn is afkomstig van de wijngaarden van de pays d'Oc. U zult vast en zeker, voor de rode uitvoering, de mooie samenhorigheid
ontdekken tussen de merlot-, de cabernet sauvignon- en de syrahdruif (intense kleur en stevig fruit, verfijnd met kruidige toetsen), alsook
bij wit, het elegante en verfijnde karakter ontdekken van de sauvignon (fris fruitig met een bijzonder geslaagde finale). Bij de rosé ervaren
wij een uitermate goede balans tussen de syrah- en de grenachedruif (een echte zomerse rosé). Ontstaan naar een aloude traditie waarbij
een middeleeuwse paus ooit de goddelijke zegen ontving om de vrijgevigheid en de kwaliteit van zijn teelgronden te vrijwaren.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

70315 20 Terre Dieu Blanc, IGP Pays d'Oc, Sauvignon Blanc 2020 12.5 Wit Karton van 6 x 75 cl. 11+1 July

70315 19 Terre Dieu Blanc, IGP Pays d'Oc, Sauvignon Blanc 2019 12.5 Wit Karton van 6 x 75 cl. 11+1 July

Deze 100% sauvignon, grotendeels afkomstig uit de Minervois, heeft een mooi fruitig karakter van limoen en rijpe vruchten
zoals perzik en peer. Hij is fris en vol. Deze wijn past uitstekend bij alle visgerechten en zeevruchten.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

70316 20 Terre Dieu Rosé, IGP Pays d'Oc, Grenache & Syrah 2020 12.5 Rosé Karton van 6 x 75 cl. 11+1 July

70316 19 Terre Dieu Rosé, IGP Pays d'Oc, Grenache & Syrah 2019 12.5 Rosé Karton van 6 x 75 cl. 11+1 July

In de regio van Béziers vindt men de beste grenache en syrah druiven om deze rosé wijn van te maken. Een mooie kleur en
een aangename neus met geuren van kers, framboos en kruiden. Dankzij zijn aangename frisheid, smaakt hij heerlijk bij
gegrild vlees, couscous of drink hem gewoon als aperitief.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

70317 19 Terre Dieu Rouge, IGP Pays d'Oc, Merlot, Syrah & Cabernet 2019 13.5 Rood Karton van 6 x 75 cl. 11+1 July

De combinatie van cabernet en syrah, voornamelijk afkomstig van wijngaarden tussen Narbonne en Carcassonne, geven
deze wijn zijn diepe kleur en zijn aroma's van rijp fruit en kruiden. Ideaal bij alle vleesgerechten en bepaalde kaassoorten.
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BESTIAL GRRR! NACHE

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

70495 20 BESTIAL GRRR! NACHE, IGP d'Oc 100% Grenache Noir vieilles vignes 2020 13.5 Rood Karton van 6 x 75 cl. 11+1 / 100+20

Een wijn  om in  te  bijten!  Gemaakt  met  onze  beste  grenache  noirs,  oude  wijnstokken  op  hoger  gelegen  percelen,
gecultiveerd met het grootste respect voor de natuur. Een perfecte wijn voor de mediterrane keuken, grillades, wild en
kaas.
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Extra blanc, Gérard Bertrand

De harmonieuze  en  genereuze  ziel  van  Extra  Blanc  is  het  resultaat  van  contrasterende  factoren.  De  grenache,  rijk  aan  aroma's,
harmonieus gecombineerd met de verfrissende karakter van de vermentino. Het milde mediterrane klimaat wordt perfect aangevuld door
de maritieme invloed in deze regio van de Languedoc. Extra Blanc onderscheidt zich door haar smaakvolle aroma's van citrus, witte
bloemen, haar frisse karakter met een enigszins ziltige toets en haar mineraliteit. Deze wijn is puur plezier op elk moment onder vrienden.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

70219 19 Extra Blanc, IGP d'Oc, Gérard Bertrand 2019 13 Wit Y Karton van 6 x 75 cl. 10+2 July

Het is een uitgesproken zonnige en mediterrane wijn, heel verfrissend dankzij de maritieme invloed. Een fijne balans
tussen de vrijgevigheid van de grenache gecombineerd met het frisse karakter van de vermentino. Een uitgesproken
mineraal karakter, gesteund op een aromatisch palet van citrusvruchten en witte bloemen. Extra Blanc, heerlijk als
aperitief, bij vis of bij exotische gerechten.
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Château Bel Evêque, Corbières, Pierre Richard

Pierre Richard vertelt ons graag dat zijn passie voor wijn is ontstaan uit bewondering voor het landschap van de Corbières. Een landschap
bedekt met geërodeerde keien en gevangen tussen twee oververhitte vijvers.  Met de neus in dit  geurige land, met de neus tussen
druiventrossen gevuld met zon, met de neus in fusten vol van houttoetsen en tenslotte met als beloning, een wijnglas gevuld met alles dat
er in opgenomen kan worden : de terroir, de wind en de zon. Wat een mooi beroep wijnbouwer!

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

76897 20 Château Bel Evêque, Corbières Rosé, Pierre Richard 2020 13 Rosé Karton van 6 x 75 cl. 11+1 July

76897 19 Château Bel Evêque, Corbières Rosé, Pierre Richard 2019 13 Rosé Karton van 6 x 75 cl. 11+1 July

Sinds 1980 wijdt acteur Pierre Richard zich met veel passie aan zijn wijngaard in Gruissan, gelegen in het massief van La
Clape, dichtbij Narbonne. Pierre Richard maakt er onder andere een heerlijke zomerse rosé. We proeven aromatisch rood
fruit met een zachte en aangename afdronk met verse amandelen op het einde. Deze wijn past uitermate goed bij zomerse
gerechten zoals wit en gegrild vlees, gegrilde vis, maar is uiteraard ook geschikt als aperitief.
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Provence

Estandon

Estandon is het oudste en belangrijkste merk van de Provence, dat reeds vanaf het prille begin haar persoonlijkheid drukt op de wijnen van
AOC Côtes de Provence. De wijnmakers van Estandon streven ernaar om van elke jaargang een waar plezier en genot te maken. Dit merk
vertegenwoordigt vandaag de dag maar liefst 10% van de totale productie van de wijnen uit de Provence. De wijngaarden zijn verdeeld over
2.000 ha rond Flayosc, Le Thoronet en Le Cannet in een landelijke omgeving waar de wijnstokken omringt worden door eiken en olijfbomen.
Dit neemt ons mee naar een authentiek en heerlijk universum. Het vlaggenschip van het gamma is afkomstig van wijnstokken die zijn
aangeplant aan de voet van de berg Sainte Victoire, ten oosten van Aix-en-Provence, een natuurgebied dat profiteert van een continentaal
microklimaat en een arme bodem die royale wijnen oplevert. "Les vignes de l'Insolence" IGP Méditerranée, liggen in het noorden van het
natuurpark Sainte Baume in Seillons-Source-d'Argens op bijna 400 meter hoogte, waar ze het dorp omringen. Om praktische redenen
wordt de vinificatie uitgevoerd in de nabijgelegen kelder van Les Vignerons de Provence in Brignoles.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

70437 20 Impression, Estandon, Côtes-de-Provence Sainte-Victoire 2020 13.5 Rosé Karton van 6 x 75 cl. 10+2 July

Een echte terroir-expressie, van arme en goed gedraineerde bodems, waar de wijnstok met veel moeite waterdruppels uit
de kalksteen en kleiachtige zandsteen trekt om een heerlijke, levendige en krachtige rosé te produceren. Een zalmmootje
in een kruidenkorst met een Provençaalse gratin smaakt er heerlijk bij.
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Luxemburg

Bernard-Massard, 100 jaar geschiedenis

100 jaar Bernard-Massard dat staat voor 100 jaar gezelligheid, engagement, passie, gedeelde ontmoetingen en de garantie om vele pure
emoties samen te leven...  De Bernard-Massard wijnen worden gemaakt op basis van zorgvuldig geselecteerde wijnen en volgens de
strengste regels van de "traditionele methode".  De wijnen van Bernard-Massard profiteren al  5  generaties lang van de technische
vooruitgang en de knowhow van hun beste wijnmakers, die hen een kwaliteitsconsistentie garanderen die een groot huis waardig is. De
Crémant du Luxembourg, het vlaggenschip van het gamma, wordt samengesteld uit druiven van de beste percelen op de hellingen van de
Moezel.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

77152 Bernard-Massard, Cuvée de l'Écusson Brut 12 Wit Brut Karton van 6 x 75 cl. 10+2 July

De "Cuvée Écusson" is de parel van Bernard-Massard. Ze werd samengesteld uit de beste pinot blancs, pinot noirs en
rieslings en er werd bovendien een grote hoeveelheid chardonnay aan de blend toegevoegd, die zorgt voor haar elegantie
en finesse. Ze onderging een 2-jarige rijping in de kelders te Grevenmacher. Te schenken als aperitief.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

77537 Bernard-Massard, Cuvée de l'Écusson Rosé 12 Rosé Brut Karton van 6 x 75 cl. 10+2 July

De cuvée "Ecusson" is de parel van Bernard-Massard. Uitsluitend gemaakt van pinot noir, die voor elegantie en finesse
zorgt.  Hij  werd gedurende 2 jaar in de kelders van Grevenmacher gerijpt,  alvorens zijn ontgisting.  Te schenken als
aperitief.
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Italie

Hugo

Frizzo

FRIZZO HUGO en FRIZZO HUGO Rosé zijn onze nieuwste BIO premix cocktails. Deze zijn verkrijgbaar in een 75cl en een 20cl fles. FRIZZO is
een heerlijk verfrissende combinatie van sprankelende BIO wijn, zoete vlierbloesemsiroop en een vleugje limoen. Het drankje heeft een reis
gemaakt van Italië langs Oostenrijk, Duitsland en heeft intussen al veel populariteit gewonnen in Europa. Serveer deze heerlijke BIO
aperitief in een groot wijnglas met een schijfje limoen en muntblaadjes over ijs.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

70280 FRIZZO Hugo Bio White Elderflower, Vlierbloesem & Lime 5.9 Wit Parelend Y Karton 12 x 20 cl. 12+12

Onze FRIZZO Hugo is één van de eerste BIO Hugo premix cocktails op de markt. Zijn met zorg geselecteerde ingrediënten
en zijn Bio label maken hem uniek. Laat je verrassen door zijn frisse en sprankelende smaak. Met enkele ingrediënten
serveer je de perfecte cocktail. Serveer hem over ijs met een sneetje limoen en muntblaadjes voor een uitstekend aperitief.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

70279 FRIZZO Hugo Bio Rosé - Elderflower, Vlierbloesem & Lime 5.9 Rosé Parelend Y Karton van 6 x 75 cl. 6+6

70281 FRIZZO Hugo Bio Rosé - Elderflower, Vlierbloesem & Lime 5.9 Rosé Parelend Y Karton 12 x 20 cl. 12+12

Onze FRIZZO Hugo rosé is één van de eerste BIO Hugo premix cocktails op de markt.  Zijn met zorg geselecteerde
ingrediënten en zijn Bio label maken hem uniek. Laat je verrassen door zijn frisse en sprankelende smaak. Met enkele
ingrediënten serveer je de perfecte cocktail. Serveer hem over ijs met een sneetje limoen en muntblaadjes voor een
uitstekend aperitief.
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Piemonte

Fontanafredda, Piémonte

Fontanafredda was eigendom van de eerste koning van Italië: Vittorio Emanuele II, om vervolgens eigendom te worden van de eerste bank
van Italië, La Monte di Paschi di Siena. Dit prestigieuze wijnhuis wordt wereldwijd erkend als één van de beste ambassadeurs van de
wijngaarden  van  Piémonte.  Pionier  met  geschiedenis  in  de  streek  van  de  Barolo,  is  Fontanafredda  eigenaar  van  het  grootste
aaneengesloten perceel, gelegen in het hart van de Barolo, in Serralunga d'Alba. Op dit domein vinden we het enige «kasteel» binnen deze
appellatie en unieke kelders waarin de wijnen langzaam kunnen rijpen. Fontanafredda biedt - dankzij zijn wijngaarden en lange traditie -
een compleet gamma wijnen van Piémonte van hoge kwaliteit en gemaakt met respect voor de natuur (overgang naar biologische teelt en
zo weinig mogelijk gebruik van sulfieten tijdens de vinificatie. Sinds 2008 is de innovatieve «créateur» Mr Farinetti, tevens bedenker van
Eataly, en fervent aanhanger van het kwalitatieve, gastronomische concept « Slow Food », waarvan hij de eigenaar is.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

70506 19 Ebbio, Langhe Nebbiolo DOC "Grappolo Intero" Fontanafredda 2019 13.5 Karton van 6 x 75 cl. 10+2 July

"Grappolo Intero" verwijst naar de voorouderlijke techniek die bestaat uit het insluiten van gekneusde en afgeriste druiven
en een deel van hele druiven die rechtstreeks van de wijngaard komen in vaten. Het is de zogenaamde intra-pelliculaire
fermentatie die voor harmonieuze aroma's zorgt. Lekkere voorgerechten, bijna allemaal niet al te gekruid vlees, matig
krachtige kazen.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

70097 20 "Pradalupo" Roero Arneis DOCG, Fontanafredda 2020 13.5 Wit Karton van 6 x 75 cl. 10+2 July

70097 19 "Pradalupo" Roero Arneis DOCG, Fontanafredda 2019 13.5 Wit Karton van 6 x 75 cl. 10+2 July

Afkomstig van een kleine, nog onbekende appellatie en gemaakt van de arneis druif, die hem zijn frisse, delicate karakter
geeft met aroma's van peer en acaciahoning. Heel lekker als aperitief, maar ook met vis en schaaldieren.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

70153 20 Solerose Rosato, Langhe DOC Fontanafredda 2020 12 Rosé Karton van 6 x 75 cl. 10+2 July

70153 18 Solerose Rosato, Langhe DOC Fontanafredda 2018 12 Rosé Karton van 6 x 75 cl. 10+2 July

Een warme, zanderige en goed gedraineerde bodem op de hellingen van de Lange, het gebruik van karakteristieke druiven
zoals barbera,  dolcetto en nebbiolo én een aangepaste vinificatie  met koude maceratie,  geven deze wijn  de nodige
fraîcheur en fruitigheid. De aroma's doen denken aan framboos, bosbes en aardbei gevolgd door een mooie frisse smaak
in de mond. Uitstekend als aperitief, bij zeevruchten, pasta en vlees.
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Puglia

La Torre, Puglia

In de hiel van de laars zag een oenologische vernieuwing het levenslicht. De wijnen worden gemaakt met de beste druiven van de beste
terroirs. Een aangepaste vinificatie geeft aan deze wijnen veel rondheid, structuur en finesse.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

77845 20 La Torre, Rosato, "Degli Uccelli" Salento IGP 2020 12.5 Rosé Karton van 6 x 75 cl. 10+2 July

77845 19 La Torre, Rosato, "Degli Uccelli" Salento IGP 2019 12.5 Rosé Karton van 6 x 75 cl. 10+2 July

Deze wijn is gemaakt met 85% negroamaro en 20% malvasia en werd slechts 6 à 7 uur gemacereerd alvorens persing en
vinificatie op lage temperatuur. Een wijn met de kleur van pioenrozen, een boeket van vers tropisch fruit en een fijne
fraîcheur. Heerlijk bij zuiders getinte gerechten, onder een stralende zon en in een aangename sfeer.
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Spanje

Aragon

Enate, Viños Privilegiados del Somontano

ENATE heeft een spectaculaire en prachtige oorsprong. De geschiedenis en de cultuur waarvan dit huis deel uitmaakt is universeel en
overstijgt de diepste verlangens van de mens, vol respect voor de natuur om de prachtige producten te krijgen die deze te bieden heeft.
ENATE streeft ernaar de beste wijnen met de beste vruchten te produceren, met inachtneming van vaardigheden die sinds generaties
werden  overgeleverd  en  door  gebruik  te  maken  van  de  meest  geavanceerde  technologieën.  De  wijngaarden  van  ENATE liggen  in
Somontano, beschermt door de Pyreneeën. Een samengaan van verschillende invloeden, de blauwe en heldere mediterrane lucht die
combineert met vochtige lucht van de Atlantische Oceaan. Wanneer deze twee krachten botsen, verspreidt de bergketen de wolken en
verzacht de temperaturen. Dit resulteert in klimatologische omstandigheden die de druiven toelaten langzaam te rijpen. Dit geeft de wijnen
van ENATE een hogere zuurgraad en hun geapprecieerde fijne en delicate nuances. ENATE -EnArte- kunst en wijn, harmonieus samen in
dezelfde fles, in een gemeenschappelijk object van verlangen. Elk etiket van ENATE is een werk van hedendaagse kunst. De wijnen zullen u
eveneens charmeren.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

76299 20 Enate Rosado, Cabernet-sauvignon, Somontano 2020 14 Rosé Karton van 6 x 75 cl. 10+2 July

"De ziel van een witte wijn, het lichaam van een rode". Een klassieker van Enate gecreëerd om de Champions League te
winnen. Intense neus, zeer fruitig met uitgesproken aroma's van blauwe bosbes, framboos en peper. In de mond krijgen
we een volle, vlezige wijn met een lange smakelijke afdronk. Ideaal bij pasta's, kip in saus gerechten en soufflés.

 

 



28/06/2021 19/27

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

77735 19 Enate "Tapas", Tempranillo, Somontano 2019 14 Rood Karton van 6 x 75 cl. 10+2 July

Deze wijn wordt omschreven als fris, uitbundig en jeugdig. Hij is expressief en rijk aan nuances, met aroma's van zowel
rood als zwart fruit (kers, aardbei, braambes) en met een vleugje zoethout. Licht gekoeld geserveerd, vormt hij de ideale
begeleider van diverse tapas gerechten, paella, brochettes enz.
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Rioja

Viñedos de Alfaro, Rioja

Ze zijn modern, fruitig, zonder overdreven houtgebruik... Deze kleine bodega ligt in het uiterste zuidoosten van Rioja, de oostelijke regio van
de appellatie die bekend staat voor de productie van uitzonderlijke grenache. De wijnmakerij bestaat al heel lang, maar heeft sinds de
overname door  het  grootste  ciderhuis  van Asturië,  "El  Gaitero",  een grote  kwalitatieve  verandering ondergaan.  In  2019 werd alles
geüpgraded. Het motto is "raíces, terruñio y passión" wat "roots, terroir en passie" betekent. Een echte bezieling om de wijngaard en zijn
potentieel te optimaliseren. In de eerste plaats willen ze milieuvriendelijk zijn door een beleid van minimale interventie toe te passen. Ten
tweede koopt deze bodega geen druiven aan: ze produceert alleen wijn met de druiven afkomstig van haar eigen wijngaarden (een
zeldzaam verschijnsel in Rioja). De bodega, gelegen aan de voet van de Sierra de Yerga, op de kruising van de Atlantische Oceaan met de
Middellandse Zee, laat ons kennis maken met moderne, fruitige wijnen in een "natuurlijke" geest, zonder overdreven houtgebruik of
flessen voorzien van gouden netjes.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

70430 20 Rioja Blanco, Real Agrado 2020 13.5 Wit Karton van 6 x 75 cl. 10+2 July

70430 19 Rioja Blanco, Real Agrado 2019 13.5 Wit Karton van 6 x 75 cl. 10+2 July

Van pure viura gemaakt. Het druivenras wordt aangeplant op een hoogte van 600 meter om de wijn frisheid te geven. De
oogst gebeurt handmatig. Perfect bij gegrilde groenten, vistaartjes (zalm, tonijn) en gegrilde inktvis.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

70431 20 Rioja Rosado, Real Agrado 2020 13.5 Rosé Kist van 6 x 75 cl. 10+2 July

70431 19 Rioja Rosado, Real Agrado 2019 13.5 Rosé Kist van 6 x 75 cl. 10+2 July

Gemaakt van grenache-druiven die 18 jaar geleden werden aangeplant. Gevinifieerd volgens "saignée" methode (een
maceratie van ongeveer vier uur), op lage temperatuur. Ideaal als aperitief (te serveren op zo'n 8°C) maar ook lekker bij
gegrilde garnalen (gambas), olijftapenade of viscarpaccio.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

70432 19 Rioja Joven, Real Agrado 2019 13.5 Rood Karton van 6 x 75 cl. 10+2 July

Assemblage van grenache en tempranillo van respectievelijk 18 en 45 jaar oude wijnstokken, gevinifieerd door carbonische
maceratie (vinificatie van hele druiventrossen) om hun aromatische potentieel maximaal te ontwikkelen. Hij kan licht
gekoeld (14 -15°C) gedronken worden bij gegrild vlees of gevogelte.
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Australië

Brown Brothers, Victoria Estate (Since 1889)

Brown Brothers is één van de belangrijkste familiale wijnhuizen van Australië. Sinds 1889 neemt Brown Brothers deze pionierspositie in
dankzij hun ervaringen met innovatieve rassen. Neem nu bijvoorbeeld de tarrango druif,  die een unieke smaak bezit en door Brown
Brothers gecreëerd werd door te experimenteren met een kruising van verschillende stammen. Voordat een geslaagd nieuw product in de
markt wordt gezet, gaan er heel wat studies aan vooraf, gevolgd door verschillende vinificatie- en degustatietesten. Het familiale domein,
het onderzoekscentrum, het hedonistisch centrum (waar de beste wijn & spijs combinaties worden uitgetest) en de wijnkelder liggen op
Milawa, in het Noordoosten van de staat Victoria. Door de toenemende groei wordt het landgoed en de wijnkelder momenteel uitgebreid
richting Tasmanië. Het gamma van Brown Brothers is het resultaat van meer dan 120 jaar onderzoek. Het is erg gevarieerd en goed
inzetbaar bij vele gerechten. Het gamma heeft veel karakter, elke variëteit heeft een eigen verhaal en elke wijn wordt gekenmerkt door iets
unieks. Laat u verrassen door een heerlijk assortiment van de andere kant van de wereld.

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

77660 Zibibbo Rosa "Sparkling", Brown Brothers, Australie 6.9 Rosé Zoet Karton van 6 x 75 cl. 10+2 July

Deze Australishe mousserende wijn is bijzonder heerlijk door zijn lage alcoholpercentage en zijn uitgesproken aroma van
muskaatdruif, aardbei en zomervruchten. Goed koud te serveren, als exotische aperitief of met desserts zoals sorbet van
tropisch fruit.

 

 

ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

70157 20 Moscato-Sauvignon Blanc "Lightly Sparkling", Brown Brothers 2020 6.5 Wit Y Karton van 6 x 75 cl. 11+1 July

70157 19 Moscato-Sauvignon Blanc "Lightly Sparkling", Brown Brothers 2019 6.5 Wit Y Karton van 6 x 75 cl. 11+1 July

Deze wijn met amper 6.5% Vol Alcohol is op zich een heerlijke aperitief met verfrissende aroma's van exotische vruchten.
Ideaal bij Thaise en Indonesische gerechten, met pittige gemarineerde gegrilde kipdrumsticks of waarom niet met pittig
gebakken varkensvlees en sperziebonen.
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ART.NB OMSCHRIJVING JAAR % vol. SC BIO VERPAK. Promo

70331 19 Crouchen & Riesling, Brown Brothers 2019 10.5 Wit Y Karton van 6 x 75 cl. 11+1 July

70331 18 Crouchen & Riesling, Brown Brothers 2018 10.5 Wit Y Karton van 6 x 75 cl. 11+1 July

De crouchen-druif, van Baskische oorsprong, heeft sinds 1900 een thuis gevonden in Australië dankzij de familie Brown.
Hij smaakt heerlijk bij de exotische keuken, sommige blauwgeaderde kazen, foie gras en in de zomer is hij het perfecte
aperitief!
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Sterke dranken
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Likeuren & Crèmes

Koffie & plantenlikeur,..

Casoni

CASONI, gerenommeerd Italiaanse likeurstokerij vervaardigd sinds 1814 traditionele producten volgens eeuwenoude recepten. Het bedrijf
werd opgericht in 1814 door Giuseppe CASONI. In de jaren 1920, toeval of lot, werd een beroemd Café dat de naam «CASONI» droeg het
Mekka van de Florentijnse aristocratie. 's Avonds ontmoetten zij er elkaar om voor het diner van een aperitief te genieten, « Americano » op
basis van Bitter, waarschijnlijk CASONI met bruiswater. De voorvader van de SPRITZ werd geboren!

ART.NB OMSCHRIJVING % vol. SC BIO VERPAK. Promo

70365 Casoni Aperitivo "1814" 15 Karton van 6 x 1 L 5+1 july

Deze authentieke Amaretto is  een likeur met een ongeëvenaarde smaak. Het rijke boeket van
amandelen, het belangrijkste ingrediënt om de naam Amaretto te mogen dragen, wordt aangevuld
met delicate tonen van vanille en cacao. Het is een uitstekend digestief, puur of geserveerd op een
bedje van gemalen ijs. Amaretto CASONI past ook goed bij desserten en roomijs.
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Soft Drinks
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Fonte Margherita

ART.NB OMSCHRIJVING % vol. SC BIO VERPAK. Promo

70510 Spritz Zero, Fonte Margherita Karton 24 x 27,5 cl 120+24


